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प्रस्तािना् 
उरााफायी नगयऩानरका ऺेत्रभा िहयीकयण बइयहेको ऩरयप्रके्ष्मभा 

नगयऩानरकानबत्र व्मिजस्थत रुऩभा फस्ती विकास गना, आिासीम ऺेत्रभा 
आधायबतू िहयी सेिा सहज रुऩभा व्मिस्थाऩन गना, उत्ऩादनको स्रोतको रुऩभा 
यहेको बनूभको अव्मिजस्थत खण्डीकयण योक्न य जग्गा विकास तथा हाउजजङ्ग 
ननभााणको काभराई व्मिजस्थत गदै जग्गा वकनफेच, जग्गा विकास (प्राननङ्ग) 
तथा हाउजजङ्ग ननभााणको काभ गना चाहने व्मजि, पभा िा सॊस्थाका 
विमाकराऩको ननमभन गयी खारी जनभनभा आपू खसुी जथाबािी गरयने जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण कामाराई व्मिजस्थत फनाई जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणका कामाहरुभा एकरुऩता कामभ गना 
तत्कार आिश्मक देजखएकोरे, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा 
(११) को उऩदपा (५) को खण्ड (क) (२) रे तोकेको कामा ऺेत्र नबत्र यही 
बिन ननभााण तथा सहयी विकास भाऩदण्ड २०७२, उरााफायी नगयऩानरकाको 
बिन ननभााण भाऩदण्ड तथा नक्साऩास कामाविनध २०७९, नगयऩानरकाको 
बउूऩमोग ऺेत्रको िनगाकयणका आधायभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा 
हाउजजङ्ग ननभााण स्िीकृनत ददने कामाराई व्मिजस्थत एिॊ ननमनभत गना उरााफायी 
नगयकामाऩानरकारे प्रिासकीम कामाविनध (ननमनभत गने) ऐन, २०७४ को दपा 
४ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी उरााफायी नगयऩानरकाको नगय 
कामाऩानरकारे मो उरााफायी नगयऩानरकाको जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा 
हाउजजङ्ग ननभााण सम्फन्धी ननदेजिका, २०७९ फनाई रागू गयेको छ । 
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ऩरयच्छेद–१ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो ननदेजिकाको नाभ "उरााफायी 
नगयऩानरकाको जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण सम्फन्धी 
ननदेजिका, २०७९” यहेको छ । 

(२) मो ननदेजिका याजऩत्रभा प्रकाजित बएको नभनत देजख रागू हनुेछ । 

(३) मो ननदेजिका उरााफायी नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र भात्र रागू हनुेछ । 

 

 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ननदेजिकाभा् 
क. "ऐन" बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ राई सम्झन ु

ऩदाछ । 

ख. "कामाऩानरका" बन्नारे उरााफायी नगयऩानरकाको नगय कामाऩानरका 
राई सम्झन ुऩदाछ । 

ग. "नगयऩानरका" बन्नारे उरााफायी नगयऩानरका, भोयङ्गराई सम्झन ु 
ऩदाछ । 

घ. "नगय प्रहयी" बन्नारे उरााफायी नगयऩानरकाको नगय प्रहयीराई सम्झन ु
ऩदाछ । 

ङ. "प्रभखु" बन्नारे उरााफायी नगयऩानरकाको नगय प्रभखुराई सम्झन ु
ऩदाछ । 

च. "उऩप्रभखु" बन्नारे उरााफायी नगयऩानरकाको उऩ नगय प्रभखुराई 
सम्झन ुऩदाछ । 
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छ. "प्रभखु प्रिासकीम अनधकृत" बन्नारे उरााफायी नगयऩानरकाको प्रभखु 
प्रिासकीम अनधकृतराई सम्झन ुऩदाछ । 

ज. "सािाजननक जग्गा" बन्नारे प्रचनरत कानून फभोजजभ सािाजननक जग्गा 
जननने व्महोया उल्रेख बएको जग्गा सम्झन ुऩदाछ । 

झ. "सयकायी जग्गा" बन्नारे प्रचनरत कानून फभोजजभ सयकायी ऩनता जग्गा 
जननने व्महोया उल्रेख बएको जग्गा सम्झन ुऩदाछ । 

ञ. "जग्गा" बन्नारे घय, फगैचा, रुख, कायखाना, तार, ऩोखयी इत्मादद 
बएको सभेत सफै वकनसभको जनभनराई सम्झन ुऩदाछ । 

ट. "जग्गािारा" बन्नारे प्रचनरत कानून फभोजजभ जग्गाभा जग्गाधनी हक 
हनुे व्मजि सम्झन ुऩदाछ । 

ठ. "जग्गा विकास (प्राननङ्ग)" बन्नारे जग्गाराई आिासीम, व्माऩारयक िा 
अन्म ननभााण कामाभा प्रमोग ल्माउने उदे्दश्मरे जग्गा विकास गयी फाटो, 
ढर ननकास, खानेऩानी, विद्यतु सभेतको व्मिस्था गयी व्मिजस्थत फस्ती 
विकासको रानग जग्गा तमाय ऩाने प्रविमा य त्मससॉग सम्फजन्धत सफै 
कामाराई सम्झन ुऩदाछ । 

ड. "ऩॉहचु भागा" बन्नारे जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण 
गरयने स्थान सम्भ ऩगु्ने फाटो सम्झन ुऩदाछ । 

ढ. "ब–ूउऩमोग नक्सा" बन्नारे नगयऩानरकारे तमाय गयी स्िीकृत गयेको 
जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गरयने जग्गाको विनबन्न 
प्रमोजनका रानग छुट्याउने प्रस्तावित वकत्ता जग्गा, फाटो, ढर ननकास, 

खरुा ऺेत्र सभेतको नाऩ, ऺेत्रपर एिॊ ऺेत्र खरेुको नक्सा सम्झन ु
ऩदाछ । 
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ण. "सॊबाव्मता अध्ममन प्रनतिेदन" बन्नारे जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा 
हाउजजङ्ग ननभााण गरयने जग्गा ऺेत्रको प्रस्तावित य उऩमोग, राबाजन्ित 
जनसॊख्मा, प्रायजम्बक िाताियणीम ऩयीऺण/िाताियणीम प्रबाि भलु्माङ्कन 
सवहतको कम्तीभा १ जना सहयी विकास मोजना हेने, १ जना 
िाताियणीम प्रबाि हेने य १ जना ऩूिााधाय विकास हेने इजन्जननमय, 
जजमोभेविक्स इजन्जननमय सभेतरे नसपारयस गयेको प्रनतिेदनराई सम्झन ु
ऩदाछ । 

त. "विकनसत घडेयी" बन्नारे प्रस्तावित जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा 
हाउजजङ्ग ननभााण गरयने ऺेत्रको जग्गाभा कम्तीभा १३५.४४ िगानभटय 
ऺेत्रपरभा भोहडा ९.७५ नभटय कामभ बएको वकत्ता जग्गा सम्झन ु
ऩदाछ । 

थ. "खलु्रा ऺेत्र" बन्नारे जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण 
गरयने मोजना ऺेत्रभा सािाजननक प्रमोजनको रानग छोनडने आिागभन 
भागा य घडेयी िाहेकको सािाजननक उऩमोगको रानग तोवकएको 
भाऩदण्ड फभोजजभको ऺेत्र बने्न सम्झन ुऩदाछ । 

द. "सािाजननक फाटो" बन्नारे जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग 
ननभााण मोजना नबत्र यहेको सािाजननक फाटो, चरन चल्तीको फाटो य 
ऩहुॉचभागा सभेतराई सम्झन ुऩदाछ । 
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ऩरयच्छेद–२ 

जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण स्िीकृनत तथा नसपारयस य 
नाभसायी 

 

३. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना अनभुनत नरनऩुने् (१) 
नगयऩानरकानबत्र जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना 
इच्छुक कुनै ऩनन व्मजि िा सॊस्थारे नगयऩानरका िा सम्फजन्धत 
ननकामफाट जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना अनभुनत 
प्राप्त नगयी मस सम्फन्धी कुनै ऩनन कामा गना ऩाइन ेछैन । 

(२) भानथ उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩनन 
२७०९.०४ िगानभटय बन्दा कभ ऺेत्रपर बएको जग्गाभा प्राननङ्ग तथा 
हाउजजङ्ग ननभााण गना नगयऩानरकारे अनभुनत ददने छैन । 

४. सॊस्था दताा हनुऩुने् जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना 
इच्छुक व्मजि िा सॊस्था प्रचनरत कानून फभोजजभ सम्फजन्धत ननकामभा 
दताा बएको दताािारा सॊस्था हनुऩुछा । 

५. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको रानग ननिेदन ददने्  मस 
ननदेजिकाको दपा १२ भा उल्रेजखत फाहेकका जग्गाभा जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना इच्छुक व्मजि िा सॊस्थारे जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण इजाजत तथा नसपारयसको रानग 
फस्ती विकास, िहयी मोजना तथा बिन ननभााण सम्फन्धी आधायबतू 
भाऩदण्ड २०७२, नगयऩानरकाको बिन ननभााण भाऩदण्ड तथा नक्साऩास 
कामाविनध, २०७९, नगयऩानरकाको बउूऩमोग ऺेत्रको िनगाकयणभा बएका 
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व्मिस्था य प्रािधानहरु ऩूया गयी प्राविनधकफाट जग्गा विकास (प्राननङ्ग) 
तथा हाउजजङ्ग ननभााणको नक्सा तमाय गयी तोवकएको दस्तयु फझुाई 
अनसूुची–१ फभोजजभको ढाॉचाभा नगयऩानरकाको बिन ननभााण तथा 
बउूऩमोग िाखाभा ननिेदन ददन ुऩछा । 

६. जग्गाभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको इजाजत तथा 
नसपारयसको रानग ऩेि गनुाऩने कागजात् जग्गाभा जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गने व्मजि िा सॊस्थारे नगयऩानरकाफाट 
स्िीकृनत िा नसपारयसको रानग देहामका कागजात ऩेि गनुाऩनेछ् 
१. कम्ऩनी िा पभा दतााको प्रभाजणत प्रनतनरवऩ । 

२. कम्ऩनी िा पभाको कय चिुा प्रभाणऩत्र । 

३. कम्ऩनी िा पभा सॊचारकको नेऩारी नागरयकताको प्रभाजणत       
प्रनतनरवऩ । 

४. सम्फजन्धत जग्गाधनीको नेऩारी नागरयकताको प्रभाजणत प्रनतनरवऩ । 

५. सम्फजन्धत जग्गाधनीको जग्गाधनी प्रभाण ऩजुााको प्रनतनरवऩ । 

६. सम्फजन्धत जग्गाधनीको जग्गा विकास गने सम्फजन्ध भजुरुयीनाभाको 
सक्कर प्रनत । 

७. ब्रवुप्रन्ट िा पाईर नक्साको प्रनतनरवऩ । 

८. ऩूिााधायहरु (सडक, ढर, कल्बटा आदद) को डाइभेन्सन सवहतको 
सेक्सन प्रष्ट देजखने गयी जग्गाको प्राननङ्ग नक्सा । 

९. जग्गा विकास गयी घडेयी फनाइने ऺेत्रसम्भको ऩहचु भागाको रोकेिन 
प्रान सवहतको वकत्ताको विियण खलु्ने िेस नक्सा । 
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१०. कनत ऺेत्रपरभा जग्गा विकास गने हो < सो को स्ऩष्ट मोजना  
खाका । 

११. जग्गा विकास िा घय ननभााण गरयने जग्गाको हार सम्भको भारऩोत 
य सम्ऩजत्त कय नतयेको यनसद । 

१२. प्राननङ्ग गने व्मजि िा सॊस्थारे जग्गा विकास गदाा साॉधसनधमाय, 
ऩानीको ननकास, ऩयम्ऩया देखी चरी आएको फाटो, सािाजननक, ऩनता 
जग्गा, ऩैनी, घाट आददराई कुनै प्रकायरे ननभच्ने ब्महोयाको 
प्रनतफद्धता ऩत्र । 

१३. प्रायजम्बक िाताियण भूल्माङ्कन प्रनतिेदन आिश्मक ऩने बए सोको 
प्रनत । 

१४. जनभनको भाटो जाॉच तथा बौगनबाक अध्ममन गनुा ऩने बए सो 
अध्ममनको प्रनत । 

१५. मोजना ऺेत्रको सॊबाव्मता अध्ममन प्रनतिेदन । 

१६. मोजना ऺेत्रको ब–ूउऩमोग नक्सा । 

१७. हाउजजङ्ग ननभााण गने बए सो को रानग तमाय ऩारयएको ड्रइङ्ग 
नडजाइन नक्सा । 

१८. नमाॉ खोनरएको फाटोको नाभाकयणको हकभा सम्फजन्धत िडा 
कामाारमको नसपारयस । 

१९. अनधकृत िायेसनाभा भापा त खयीद नफिी गरयएको बए सोको     
प्रनत । 

२०. सम्फजन्धत िडा सनभनतको ननणाम सवहतको कामाारमको नसपारयस 
ऩत्र । 
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२१. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना राग्न े
सभमािनध खलु्ने कागजात । 

२२. अन्म आिश्मक कागजात । 

७. कागजात अध्ममन तथा नसपारयस प्राप्त गने् (१) दपा ६ फभोजजभको 
ननिेदन य सॊरग्न कागजात प्राप्त बएऩनछ नगयऩानरकाको बिन ननभााण 
तथा बउूऩमोग िाखारे फढीभा ऩन्र ददन नबत्र सो को अध्ममन गयी 
प्रकृमा अगानड फढाउन उऩमिु देजखएभा नगयऩानरकाको िेफसाइट, सूचना 
ऩाटी य सम्फजन्धत िडा कामाारम भापा त आमोजना स्थरभा अनसूुची–२ 
फभोजजभको ढाॉचाभा ऩन्र ददने सािाजननक सूचना गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सािाजननक सूचना गयेऩनछ सो म्माद 
सभाप्त बएको नभनतरे सात ददन नबत्र सम्फजन्धत िडा कामाारमरे अनसूुची–
३ फभोजजभको ढाॉचाभा सॉनधमायहरुको सहीछाऩ य अनसूुची–४ फभोजजभको 
ढाॉचाभा स्थरगत सजानभन गयी अनसूुची-५ फभोजजभको नसपारयस सवहत 
नगयऩानरकाभा ऩठाउन ुऩछा । 

८. प्रनतिेदन य स्िीकृनत तथा नसपारयस् (१) ननिेदकफाट प्राप्त कागजात, िडा 
कामाारमफाट प्राप्त नसपारयस तथा अन्म सम्फद्ध कागजात प्राप्त बए ऩनछ 
िहयी विकास तथा बिन ननभााण िाखारे अनसूुची–६ फभोजजभको ढाॉचाभा 
प्राविनधक प्रनतिेदन तमाय गयी प्रभखु प्रिासकीम अनधकृत भापा त जग्गा 
विकास सनभनत सभऺ ऩेि गनुाऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रनतिेदन ऩेि बएऩनछ प्रभखु प्रिासकीम 
अनधकृतरे सम्ऩूणा कागजात सवहत जग्गा विकास सनभनतभा ऩेि गयेऩनछ 
सनभनतरे सो सम्फन्धभा छरपर गयी स्िीकृनत ददन नभल्ने देजखएभा 
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कजम्तभा २७०९.०४ िगानभटय ऺेत्रपर बएको जग्गाभा जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) गना इजाजत ददने ननणाम गनेछ । 

(३) जग्गा विकास सनभनतफाट इजाजत ददने ननणाम बएऩनछ 
ननमभानसुाय राग्ने याजस्ि दस्तयु नरई प्रभखु प्रिासकीम अनधकृतरे ऩेि 
बएको प्रस्ताि फभोजजभ कामा सम्ऩन्न गने गयी अनसूुची–७ फभोजजभको 
ढाॉचाभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना इजाजत ऩत्र 
ददनेछ । 

 (४) जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको स्िीकृनत ददॉदा 
नगयऩानरकारे आफ्नो   ब–ूउऩमोग नक्सा तथा मोजना विऩरयत हनुेगयी 
कुनै ऩनन स्िीकृनत ददने छैन । 

(५) जग्गा विकास (प्राननङ्ग) गना स्िीकृनत प्राप्त बएऩनछ ननिेदकरे 
भारऩोत कामाारम तथा नाऩी कामाारमफाट प्राप्त प्राननङ्ग नक्साको 
आधायभा प्रभाजणत बएको जग्गा विकास (प्राननङ्ग) सम्फन्धी आनधकारयक 
पाइर नक्सा फनाई नगयऩानरकाभा ऩेि गनुा ऩछा । 

(६) जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना स्िीकृनत प्राप्त 
बएऩनछ प्रस्तावित स्थरभा तोवकएको भाऩदण्ड फाटो, नारा, विद्यतु ऩोर, 

ताय जडान, कल्बटा, खलु्रा ऺेत्र, िृऺ योऩण सवहतको ऩूिााधाय ननभााण 
कामाको ५० प्रनतित काभ सम्ऩन्न बइसके ऩश्चात जग्गा विकास सनभनतरे 
स्थरगत ननयीऺण गयी प्राननङ्ग ऺेत्रभा दपा १२ फभोजजभको भाऩदण्ड 
ऩूया गयेको / ऩूिााधाय विकास बएको अिस्थाभा भात्र नगयऩानरकारे घय 
जग्गा खरयद नफिी सम्फन्धी कायोफायको रानग घयफाटो नसपारयस प्रकृमा 
अजघ फढाउनेछ । 
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(७) तोवकएको म्मादनबत्र जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग 
ननभााण गना नसवकन ेबएभा सम्फजन्धत व्मजि िा सॊस्थारे म्माद सवकन ु
बन्दा कम्तीभा ३ भवहना अजघ उजचत कायण सवहत म्माद थऩका रानग 
नगयऩानरकाभा ननिेदन ददन ु ऩछा । ऩेि बएको म्माद थऩको ननिेदन 
अनसुाय सभमभा कामा सम्ऩन्न गना नसक्नकुो भनानसफ कायण देजखएभा 
जग्गा विकास सनभनतको ननणामानसुाय प्रभखु प्रिासकीम अनधकृतरे िरुु 
अनभुनत ददॉदा राग्ने दस्तयुको २५ प्रनतित दस्तयु नरई कजम्तभा 
२७०९.०४ िगानभटय जग्गाको रानग फढीभा ६ भवहना, २७०९.०४ 
िगानभटय देजख २७०९०.५३ िगानभटय सम्भको जग्गाभा फढीभा १ िषा 
य २७०९०.५३ िगानभटय बन्दा फढी जनतसकै ऺेत्रपरको जग्गाभा 
फढीभा थऩ २ िषाका रानग म्माद थऩ गना सक्नेछ । 

९. इजाजत निीकयण् जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना 
ईजाजत/स्िीकृनत नरएको एक िषा ऩूया बएऩनछ ईजाजतराई ऩनु् 
निीकयण गनाको रानग नगयऩानरकाभा ननिेदन ददनऩुछा । ननिेदन प्राप्त 
बएऩनछ नसपारयस सनभनतरे वपल्ड ननयीऺण गयी कामा प्रगनत सन्तोषप्रद 
यहेको ऩाइएभा जग्गा विकास सनभनतको नसपारयसभा नगयऩानरकारे जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण इजाजत िाऩत राग्ने दस्तयुको 
ऩाॉच प्रनतितरे हनु आउन ेयकभ नरई इजाजत निीकयण  गनेछ । 

१०. इजाजत नाभसायी् (१) नगयऩानरकाफाट ईजाजत प्राप्त गयेको आिेदकरे 
अन्म व्मजि िा सॊस्थाराई प्राननङ्ग नक्सा अनसुाय ऩयैु जग्गा नफिी गयी 
ईजाजत नाभसायी गना सक्नेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ईजाजत नाभसायी गना जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण स्िीकृनत इजाजत नरदा राग्न ेदस्तयुको 
दि प्रनतितरे हनु आउन ेफयाफयको यकभ नरई नगयऩानरकारे इजाजत 
नाभसायी गनेछ । 

११. जग्गा विकास िा हाउजजङ्ग ननभााण स्िीकृनत नददने्  (१) देहामको 
अिस्थाभा मस नगयऺेत्र नबत्र नगयऩानरकारे जग्गा विकास (प्राननङ्ग) 
गना िा हाउजजङ्ग ननभााण गना स्िीकृनत ददने छैन । 

क. नेऩार सयकाय िा प्रदेि सयकाय िा नगयऩानरकारे ननषनेधत गयेको 
ऺेत्र िा जग्गा । 

ख. नगयऩानरकारे तोकेको खेतीमोग्म जनभन िा कृवष ऺेत्र । 

ग. धानभाक तथा साॉस्कृनतक, ऐनतहानसक, ऩयुाताजत्िक सम्ऩदाभा असय 
ऩमुााउन ेजनभन । 

घ. सयकायी तथा साभदुावमक िनसॉग जोनडएको वकत्ता यहेको जनभन । 

ङ. हाइटेन्िन विधतुीम राइनिाट छाड्न ुऩने दयुी नबत्रको जनभन । 

च. ३० नडग्री बन्दा फढी नबयारो जनभन । 

छ. २० प्रनतित बन्दा फढी नबयारो ऺेत्र बएको जनभन । 

ज. फाढी, ऩवहयो जस्ता प्राकृनतक प्रकोऩको उच्च जोजखभ यहेको       
जनभन । 

झ. सािाजननक, सयकायी जग्गा य विकासका ऩूिााधाय सॊयचना आदद 
बएको जग्गा । 

ञ. २७०९.०४ िगानभटय बन्दा कभ ऺेत्रपर बएको जग्गा । 
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ऩरयच्छेद–३ 

जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको भाऩदण्ड 

 

१२. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण भाऩदण्ड् जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गने व्मजि िा सॊस्थारे जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण ऩश्चात कामभ हनुे विकनसत घय घडेयीभा 
ननम्न अनसुायको भाऩदण्ड ऩूया गनुाऩछा्– 
१. भूख्म सडकफाट जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गरयन े

जग्गासम्भ जोड्ने फाटो (ऩहुॉच भागा) को सडकको अनधकायऺेत्रको 
चौडाई कजम्तभा ८ नभटय हनुऩुछा । 

२. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गने ऺेत्रभा खोनरन े
सडकको अनधकायऺेत्रको चौडाई न्मूनतभ ६ नभटयको हनुऩुछा । 
सडक/फाटो ऩक्की (ढरान / कारोऩते्र) हनुऩुछा । फाटोको दिैुतपा  
िृऺ ायोऩण सभेतको प्रिन्ध गनुाऩछा । 

३. घय जग्गा खरयद नफिी गदाा नारा फाहेक कजम्तभा ६ नभटय फाटो 
पाइर नक्साभै वकत्ताकाट गयी नेऩार सयकायको नाभभा कामभ गनुा 
ऩछा । 

४. प्राननङ्ग ऺेत्रको नमाॉ फाटोको घमु्ती िा भोडको न्मूनतभ अधाव्मास 
कुनैऩनन फाटोको घमु्ती िा भोडको न्मूनतभ अधाव्मास फाटोको चौडाइ 
बन्दा ३.५ नभटय बन्दा फढी चौडा बएको हनुऩुछा ।  

५. घय घडेयीको भोहडा कम्तीभा ९.७५ नभटय य ऺेत्रपर १३५.४४ 
िगानभटय हनुऩुछा । 



v08 %_  ;ª\Vof !*  :yfgLo /fhkq efu @  ldlt @)&(÷!!÷)# 

 

14 
 

६. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण ऺेत्रभा जोजखभ 
न्मूननकयण तथा विऩद व्मिस्थाऩन, िाताियण सन्तरुन तथा हरयत 
नगयराई सभेत सम्फोधन गने गयी सडक िाहेकको आमोजनाको 
नफचभा सफैरे उऩमोग गना सक्ने गयी ५% ऺेत्रपर खरुा ऺेत्र याखी 
उि जग्गाभा िृऺ ायोऩण, सािाजननक धाया, िौचारम, सूचनाऩाटी, 
ऩसु्तकारम, खेर भैदान, फार उद्यान तथा सािाजननक बिनको रानग 
छुट्याउन ुऩछा । 

७. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण ऺेत्रभा पोहोय 
व्मिस्थाऩन, ददिाजन्म पोहोय व्मिस्थाऩन, रयचाजा वऩटको व्मिस्था 
गनुाऩछा । 

८. सािाजननक जग्गा एिभ ्साविकको कुरो, ऩैनी, खोल्सी, खहये आददराई 
आफ्नो वकत्ताभा सभािेि गयी प्राननङ्ग गना ऩाइनेछैन ।  

९. चनरयहेको ऩैनी, खोल्सी, खहये खोराको अनधकाय ऺेत्र कामभ गयी 
िाताियणीम वहसाफरे सभेत उि ऺेत्रराई सॊयऺण तथा सम्फद्धान 
गनुाऩछा । 

१०. खोरा, खहये, खोल्सी आदद बएको ठाउॉभा प्राननङ्ग गदाा खोरानारा 
िा सािाजननक जग्गाको बाग छोडी अननिामा खोरानारा तपा नै 
तटफन्धन गयी फाटो फनाई खोराफाट फस्ती सयुजऺत याख्न िृऺ ायोऩण 
गयी ग्रीन फेल्ट फनाउन ुऩछा । 

११. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण ऺेत्रभा खानेऩानी, 
ढर, विद्यतु सवुिधाको रानग गणुस्तयीम साभग्रीको प्रमोग गयी ऩमााप्त 
ऺभता सवहतको ऩूिााधाय विकास गनुा ऩछा । नगयऩानरकारे नीनतगत 
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रुऩभा ढर याख्न ेबनी तोकेको ऺेत्र िा िडाको हकभा प्राननङ्ग ऺेत्र 
नबत्र ढर ननभााण सभेत बएको हनुऩुछा । 

१२. फाटोको दिैुतपा  ऩानी फग्ने रेबर नभराई ननकास अननिामा हनुे गयी 
नगयऩानरकारे तोकेको भाऩदण्ड अनसुाय नारा तमाय गनुा ऩछा । 

१३. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गदाा सॉनधमायसॉग 
जोनडएको नसभानाफाट फाटो खोल्न ुऩयी सॉनधमायरे सभेत उि जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) को फाटोभा जग्गा छाड्न ु ऩने अिस्था आएभा 
सॉनधमायको आनधकारयक नरजखत स्िीकृनत नरन ुऩछा । सॉनधमाय सहभत 
नबए जग्गा विकास (प्राननङ्ग) गने व्मजि िा सॊस्था आपैरे भाऩदण्ड 
फभोजजभ एकरौटी फाटो खोरी सॉनधमायको जग्गा सानो भखु बएको 
घडेयी बए ऩनछ फन्ने घयराई िा घय फननसकेको अिस्था बए सो 
घयराई बविष्मभा खानऩेानीको ऩाइऩ, विद्यतु ऩोर, ताय, टेनरपोन राइन 
नफस्ताय आददको रानग असय नऩने गयी व्मिस्था नभराउन ुऩनेछ । 

१४. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गरयने प्रत्मेक 
प्रटहरु सकेसम्भ फाटोसॉग रम्फ ९० नडग्री हनुेगयी वकत्ताकाट गनुा 
ऩछा । 

१५. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गदाा आसऩासभा 
यहेको फाटो, ढर, खानेऩानी आदद सॊयचनाहरुभा ऺनत ऩगेुभा जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गने व्मजि िा सॊस्था स्िमॊरे 
नै भभात सम्बाय गनुा ऩछा । 
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१६. प्राननङ्गका फाटोहरुभा गणुस्तयीम विद्यतुका ऩोर य थ्री पेज ताय 
सभेत जडान गनुा ऩछा । फाटोभा अननिामा खानेऩानीको ऩाइऩको 
व्मिस्थाको साथै खानेऩानीको नेटिका  स्केच सभेत ऩेि गनुा ऩछा । 

१७. मस कामाविनधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩनन जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणकताारे ५० प्रनतित जग्गा 
फेचनफखन गरयसक्दा ऩनन स्िीकृत प्राननङ्ग नक्सा फभोजजभ 
ऩूिााधायहरुको ननभााण सम्ऩन्न नगयेभा जग्गा विकास सनभनतको ननणामरे 
उि प्राननङ्गको फाॉकी घय जग्गा खरयद नफिी योक्का याख्नछे । 

१८. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गदाा सम्फजन्धत 
व्मजि िा सॊस्थारे व्मिसावमक उदे्दश्मको साथै सािाजननक वहतराई 
सभेत उजत्तकै ध्मान ददन ुऩछा । 

१९. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको रानग भानथ 
उल्रेजखत भाऩदण्ड सवहत उरााफायी नगयऩानरकाको बिन ननभााण 
भाऩदण्ड तथा नक्साऩास कामाविनध, २०७९ फभोजजभ स्िीकृनत सभेत 
नरनऩुनेछ । 

२०. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण कामाको प्रायम्ब बए 
देजख प्रोजेक्ट/ मोजना सम्ऩन्न नहुॉदा सम्भ सम्फजन्धत िडा कामाारम 
सभेतको सहबानगताभा नगयऩानरकारे ननमनभत िा आकजस्भक रुऩभा 
वपल्डको अनगुभन य ननयीऺण गयी आिश्मक ननदेिन एिॊ सझुाि ददन 
सक्नेछ । मसयी ददएको ननदेिन ऩारना नगयेभा नगयऩानरकारे 
जनुसकैु फखत जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण कामा 
योक्न सक्नेछ । 
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१३. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गने व्मजि िा सॊस्थारे 
ध्मानददन ुऩने आधायबतु विषमहरु् जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग 
ननभााण गने व्मजि िा सॊस्थारे ननम्न कुयाभा ध्मान ददनऩुछा्–  
१. सम्फजन्धत ननमकामफाट जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग 

ननभााणको स्िीकृनत नरनऩुछा । 

२. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको इजाजत नरॉदा कूर 
जनभनको ऩाॉच प्रनतित जनभन उऩमिु स्थानभा खलु्रा ऺेत्र तथा 
ऩाका को रानग सािाजननक स्िानभत्िभा याख्नऩुछा । 

३. मस ननदेजिकाको दपा १२ भा तोवकए फभोजजभको भाऩदण्ड ऩूया 
गयेको हनुऩुछा । 

४. नगयऩानरकारे रागू गयेको ब–ूउऩमोग नक्सा तथा बउूऩमोग मोजनाको 
ऩूणा ऩरयऩारना गनुाऩछा । 

५. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गरयएको हयेक घडेयीरे 
नगयऩानरकारे तोकेको बिन ननभााण भाऩदण्ड सभेत ऩूया गनुाऩछा । 
अन्मथा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ऺेत्रभा सािाजननक 
उऩमोनगताहरु जस्तै् धाया, नफजरुी फत्ती आदद जडान नहनुकुो साथै 
उि जग्गा एिॊ घय खरयद नफिीभा योक रगाइनेछ । 

 

१४. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको अनभुनत ददॉदा 
नगयऩानरकारे ध्मान ददनऩुने कुयाहरु् जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा 
हाउजजङ्ग ननभााण अनभुनत ददॉदा नगयऩानरकारे ननम्न कुयाभा ध्मान 
ददनऩुछा्– 
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१. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण ऺेत्र नगयऩानरकाको 
ब–ूउऩमोग मोजना नक्सा अनरुुऩ व्मिसावमक तथा आिासीम ऺेत्रभा 
ऩयेको हनु ुऩछा । 

२. ब–ूउऩमोग मोजनाभा सॊयजऺत कृवष ऺेत्र, सॊस्थागत ऺेत्र, िन ऺेत्र, खोरा 
तथा नदीवकनाय ऺेत्र बनी उल्रेजखत ऺेत्रभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) 
तथा हाउजजङ्ग ननभााण स्िीकृनत ददन ुहुॉदैन । 

३. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणकताारे सडक, खानेऩानी, 
ढर, विद्यतुराइन जस्ता आधायबतू ऩूिााधाय विकास गयेको हनुऩुछा । 
जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणकताा आपैरे आधायबतू 
ऩूिााधाय विकास नगयी सो कामा नगयऩानरका भापा त ् गना गयाउन 
चाहेभा सो ऩूिााधाय विकास गदाा राग्ने सम्ऩूणा खचाको रागत 
इवष्टभेटभा आगाभी आनथाक िषाभा हनुसक्ने  भूल्म िवृद्धको यकभ 
फाहेक थऩ १० प्रनतित अनतरयि यकभ नगयऩानरका कामाारमभा 
एकभषु्ठ दाजखरा गयेको हनु ुऩछा । 

४. नगयऩानरकाभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको 
रानग ऩूिााधाय विकास गने प्रमोजनाथा यकभ जम्भा हनु आएको 
खण्डभा मथासम्बि सोही आनथाक िषाभा य सोही आनथाक िषाभा सम्बि 
नबएभा आगाभी आनथाक िषानबत्रभा ऩूिााधाय विकासको कामा सम्ऩन्न 
गरयददने दावमत्ि नगयऩानरकाको हनुेछ । 

५. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गदाा ऩानीको फहाि 
सभेतराई ध्मान ददई धयातरीम वििेष अथाात ्उत्तय दजऺण गयी जग्गा 
विकास गना प्राथनभकता ददन ुऩछा । उत्तय दजऺण गयी जग्गा विकास 
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गना उऩमिु नहनुे बएभा ऩूिा ऩजश्चभ गयी जग्गा विकास गना स्िीकृत 
ददनऩुछा । 

६. फाढीरे ऺनत ऩमुााउन सक्ने य ३० नडग्री बन्दा नबयारो ऺेत्रभा जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना ददन ुहुॉदैन । 

७. दईु सडकको Crossing भा यहेका वकत्ताहरुरे दिैु तपा का सडकको 
सडक अनधकाय ऺेत्रफाट नगयऩानरका कामाारमरे तोकेको सेटब्माक 
दयुी छोडेय भात्र ननभााण कामा गना ददनऩुछा । झ्यार, ढोका याखी बिन 
ननभााण गनुाऩदाा नगयऩानरकाको बिन ननभााण तथा नक्साऩास 
कामाविनध, २०७९ फभोजजभ हनुे व्मिस्था नभराउन ु ऩछा । सडक 
तथा सािाजननक जग्गातपा  कम्तीभा १.५ नभ. सेटव्माकको जग्गा 
सवहत Planning नक्सा तमाय ऩाना रगाउन ुऩछा । 

९. विद्यतुको हाइ टेन्सनराइनको भनुन जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा 
हाउजजङ्ग ननभााण गना ददन ु हुॉदैन । जग्गा विकास ऺेत्रको कुनै तपा  
बएय हाइ टेन्सनराइन गएको खण्डभा उि हाइ टेन्सनराईनको दिैु 
तपा  (विद्यतु प्रानधकयणरे तोके अनसुाय) सेटव्माक छोडेय भात्र ननभााण 
कामा गना ददन ुऩछा । उि हाइ टेन्सनराइनको भनुन सडक/सडकको 
नडबाइडय फाहेक अन्म प्रमोजनको रानग उऩमोग गना ददन ुहुॉदैन । 

१०. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ऺेत्रनबत्र कुरो, खोल्सी आदद 
ऩयेको खण्डभा कुरो, खोरा, खोल्सीको वकनायफाट दिैुतपा  मसै 
भाऩदण्डरे व्मिस्था गये अनरुुऩ सेटव्माक छोडेय भात्र जग्गा 
वकत्ताकाट य बिन सॊयचना ननभााण गना ददन ु ऩछा । कुरो, खोरा, 
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खोल्सी आददको सेटव्माक सनबास रेन तथा ग्रीन फेल्ट फाहेक अन्म 
प्रमोजनको रानग उऩमोग गना ददन ुहुॉदैन । 

११. नगयऩानरकाको बिन ननभााण भाऩदण्ड तथा नक्साऩास कामाविनध, 
२०७९ फभोजजभ प्रायजम्बक िाताियणीम ऩयीऺण/िाताियणीम प्रबाि 
भलु्माङ्कन गनुा ऩने बए सो गने गयाउने तथा जनभनको भाटो जाॉच य 
बौगनबाक अध्ममन गनुा ऩने बए सो सभेत गयी गयाई नतनको प्रनतिेदन 
सॊरग्न गनुा गयाउन ुऩछा । 

१२. जग्गा विकासको स्िीकृनत ऩश्चात स्िीकृत ऺेत्रभा जग्गा विकासको 
५०% ऩूिााधाय विकास बए ऩश्चात नगयऩानरकाफाट ननयीऺण गयी 
त्मस्तो ऺेत्रका ५०% सम्भ विकनसत घडेयी वििी गना अनभुनत ददन ु
ऩछा । ५०% घडेयी वििी गदाा सभेत फाॉकी ऩूिााधाय ननभााण नगयेभा 
फाॉकी घडेयी नफिीभा योक्का याजखनेछ । 

१३. मस ननदेजिका अनसुायको प्रविमा य भाऩदण्ड ऩूया गयेय भात्र जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको स्िीकृनत ददनऩुछा । 

१४. स्िीकृनत नरएको नभनतफाट तोवकएको सभम सीभानबत्र जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको सम्ऩन्न गने व्मिस्था नभराउन ु 
ऩछा । 

१५. उल्रेजखत प्रािधान फाहेक घय ननभााणको रानग उरााफायी 
नगयऩानरकाको बिन ननभााण भाऩदण्ड तथा नक्साऩास कामाविनध, 

२०७९ भा बएको व्मिस्थाको ऩूणा ऩरयऩारना गनुा गयाउन ुऩछा । 
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१५. नगयऩानरकाभा धयौटी याख्न ु ऩने् (१) जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा 
हाउजजङ्ग ननभााणकताा व्मजि िा सॊस्थारे नगयऩानरकाफाट जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको इजाजत/नसपारयस ऩाउन ुअजघ देहाम 
फभोजजभको यकभ नगयऩानरकाभा धयौटी याख्न ुऩछा । 

१. २७०९.०४ िगानभटय जग्गाको रानग एकभषु्ट रुऩभा रु. तीन     
राख । 

२. २७०९.०४ िगानभटय बन्दा फढी २७०९०.५३ िगानभटय सम्भको 
एकभषु्ट रानग रु. दि राख । 

३. २७०९०.५३ िगानभटय बन्दा फढी जनतसकैु ऺेत्रपरको जग्गाको 
रानग एकभषु्ट रु. ऩन्र राख । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ याखेको धयौटी आमोजना सम्ऩन्न बई 
सोको प्रनतिेदन ऩेि बए ऩश्चात सम्फजन्धत व्मजि िा ननकामराई वपताा 
ददइनेछ । 

(३) आमोजना सॊचारनको िभभा कुनै दघुाटना िा कुनै कायण देखाई 
आमोजना सॊचारन गने ननकामरे नफचभै आमोजना अरऩत्र ऩायेको य त्मस 
कुयाराई िेिास्ता गयेको खण्डभा नगय कामाऩानरकारे ननणाम गयी जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणकताा व्मजि िा सॊस्थारे 
नगयऩानरकाभा याखेको धयौटी जपत गयी उि प्रमोजनको रानग खचा गना 
सक्नेछ । 

 

१६. इजाजत ननरई जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको कामा 
गयेभा कायिाही हनुे्  ननमभानसुायको विनध य प्रविमा ऩूया गयी सम्फजन्धत 
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ननकामको इजाजत/स्िीकृनत विना जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग 
ननभााणको कामा गयेभा सम्फजन्धत जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग 
ननभााणकतााराई कायिाही हनुेछ । मस िभभा ननम्नानसुाय कायिाही 
प्रविमा अगानड फढाइनेछ । 

१. सम्फजन्धत ननकामको इजाजत / स्िीकृनत विऩरयत जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना रागेको िा गदै गयेको िा 
गरयसकेको ऩाइएभा सम्फजन्धत िडारे उि व्मजि िा सॊस्थाराई 
बइयहेको िा हुॉदै गयेको कामा जहाॉको तहीीँ योकी तरुुन्त आफ्नो 
नरजखत जिाप सवहत तीन ददननबत्र नगयऩानरकाभा उऩजस्थत हनु 
नरजखत रुऩभा जानकायी गयाउनेछ । 

२. सम्फजन्धत िडाको नरजखत ऩत्र ऩनछ वपल्डको कामा तत्कार योकी 
आफ्नो नरजखत जिाप सवहत नगयऩानरकाभा उऩजस्थत बएकोभा ननज 
व्मजि िा सॊस्थाफाट थऩ कागज य प्रभाण फझुी प्राविनधकको वपल्ड 
प्रनतिेदनको आधायभा जग्गा विकास सनभनतको ननणाम फभोजजभ 
नगयऩानरकारे जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण इजाजत 
/ नसपारयस िाऩत राग्ने दस्तयुभा थऩ ऩच्चीस प्रनतित यकभ 
जरयिाना गयी तोवकए फभोजजभको प्रकृमा ऩूया गयी सम्फजन्धत 
ननकामफाट स्िीकृनत नरएय भात्र काभ अजघ फढाउन ननदेिन ददनेछ । 
मसयी नगयऩानरकारे ददएको ननदेिन ऩारना गनुा सम्फजन्धत व्मजि िा 
सॊस्थाको कताव्म हनुेछ । 

३. सम्फजन्धत िडाको नरजखत ऩत्र फझु्न इन्काय गयेभा िा सम्फजन्धत 
िडाको नरजखत ऩत्र फझुीसकेऩनछ ऩनन नगयऩानरकाभा उऩजस्थत हनु 
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आनाकानी गयेभा त्मस स्थरको घय जग्गा खरयद नफिी योक्न 
सम्फजन्धत ननकामभा ऩत्राचाय गने देजख िडाफाट प्रदान गरयने घय 
फाटोको नसपारयस सभेत योक्का याखी प्राविनधकको वपल्ड प्रनतिेदन 
सभेत नरई त्मस्तो व्मजि िा सॊस्थाराई जग्गा विकास सनभनतको 
ननणामभा नगयऩानरकारे जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण 
इजाजत/ नसपारयस िाऩत राग्ने दस्तयुभा थऩ ऩचास प्रनतित यकभ 
जरयिाना गनेछ । 

 

१७. अनभुनत दस्तयु नतनुा ऩने् जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण 
इजाजत/ नसपारयस गने व्मजि िा सॊस्थारे नगयऩानरकारे तोकेको 
ननम्नानसुायको दस्तयु फझुाउन ुऩछा्, 
१. ननिेदन दस्तयु् प्रनत ननिेदन रु ५०००।– 

२. मोजना अनभुनत दस्तयु् प्रनत कठ्ठा रु ५०००।– 

३. घय घडेयी नफिी गदाा घय फाटो नसपारयस िाऩत नगयऩानरकारे तोके 
फभोजजभको दस्तयु सम्िजन्धत िडा कामाारमभा फझुाई फाटोको 
नसपारयस नरनऩुनेछ । 

४. प्राननङ्ग सॊिोधन गनुाऩने बएभा प्रत्मेक सॊिोधन िाऩत प्रनत 
वकत्ता/प्रट रु. २५००।– 

 

१८. कागजात सॊरग्न गनुा ऩने् जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग 
ननभााणको रानग नक्सा तमाय गने, सऩेुयीिऺण गने जजम्भेिायी तोवकएका 
प्राविनधकहरुको िैजऺक मोग्मताको प्रभाण ऩत्र, इजन्जननमरयङ्ग काउजन्सरभा 
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दताा बएको प्रभाण ऩत्र य सम्फजन्धत जग्गा विकास िा हाउजजङ्ग 
ननभााणकताासॉगको सम्झौता ऩत्र अननिामा रुऩभा सॊरग्न गनुाऩछा । 

१९. ननषधे गयेको ऺते्रभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना 
नऩाउने्  नेऩार सयकाय िा प्रदेि सयकाय िा नगयऩानरकाफाट जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना ननषधे गयेको ऺेत्रभा जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण सम्फन्धी कामा गना ऩाइन े   
छैन । 

२०. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) अनभुनत नरॉदा खरुाउन ु ऩने् मस ननदेजिकाभा 
अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩनन जिऺण सॊस्था, अस्ऩतार, 

चरजचत्र हर, नाचघय सम्भेरन केन्र, प्रदिानीस्थर जस्ता धेयै भाननसहरु य 
सिायी साधनहरुको आित जाित हनुे प्रमोजनको रानग सभेत हनुे गयी 
ठुरो वकत्ता जग्गा याखी जग्गा विकास गरयने बएभा सो प्रमोजनको रानग 
आिश्मकता अनसुाय आिागभन भागा य ऩावका ङ व्मिस्थाको खाका 
ननिेदकरे जग्गा विकास (प्राननङ्ग) अनभुनत नरॉदानै स्ऩष्ट खरुाउन ु   
ऩछा । 

 

 

ऩरयच्छेद–४ 

जग्गा वकत्ता काट य एवककयण सम्फन्धी व्मिस्था  
 

२१. जग्गा वकत्ता काट य एवककयण सम्फन्धी व्मिस्था्  (१) जग्गाको वकत्ता 
काट य एवककयणका रानग नगयऩानरकारे स्िीकृत गयेको बउूऩमोग 
ऺेत्रको िनगाकयण फभोजजभ ननम्न अनसुायको भाऩदण्ड ऩूया गनुाऩछा्– 
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क. जग्गाधनीरे आिानसम य व्मिसामीक जग्गाको वकनफेच िा जग्गा 
उऩमोगको प्रमोजनका रानग वकत्ता काट गदाा जग्गाको भोहडा 
कम्तीभा ९.७५ नभटय य ऺेत्रपर १३५.४४ िगानभटय हनु ुऩनेछ । 

ख. एक िषाभा एक व्मजिरे एउटा वकत्ताफाट तीन टुिा बन्दा फढी 
वकत्ता काट गना ऩाउनेछैन । 

ग. कुनै साविकको वकत्ताभा जग्गा थऩ गनुा ऩने बएभा जोनडएको वकत्ताफाट 
नभरान गना उऩदपा (१) फभोजजभको प्रािधान राग ुहनुे छैन । 

घ. कृवष ऺेत्रको हकभा जग्गाको ऺेत्रपर कजम्तभा ६७५.२६ िगानभटय 
हनु ुऩनेछ, तय अॊिफण्डाको हकभा मो प्रािधान राग ुहनुे छैन । 

ङ. आिानसम िा व्मिसामीक ऺेत्रभा २७०९.०४ िगानभटय बन्दा कभ 
ऺेत्रपरको जग्गाभा वकत्ता काट गनुा ऩने बएभा सम्फजन्धत 
जग्गाधनीरे नगयऩानरकाफाट ऩूिास्िीकृनत नरई प्रचनरत कानून 
फभोजजभ नेऩार सयकायको नाभभा फाटो कामभ गना सक्नेछ । 

च. ऩवहरेनै वकत्ता काट बैसकेको जग्गाको हकभा भानथ उल्रेजखत 
भाऩदण्ड राग ुहनुे छैन । 

छ. वकत्ता काटको िभभा नगयऩानरकाफाट ननधाायण गरयएको बउूऩमोग 
ऺेत्रको िनगाकयणभा कुनै सभस्मा देजखएभा स्थानीम बउूऩमोग 
ऩरयषद्को ननणाम फभोजजभ हनुेछ । 

ज. प्रचनरत कानून फभोजजभ वकत्ता एवककयणको कामा गना सवकनेछ । 

 

(२) जग्गाको वकत्ता काट य घयफाटो नसपारयस दस्तयु नगयऩानरकाको 
आनथाक ऐनभा उल्रेख बए फभोजजभ हनुेछ ।  
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ऩरयच्छेद–५ 

जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण इजाजत तथा नसपारयसको रानग 
सॊस्थागत व्मिस्था 

 

२२. जग्गा विकास सनभनत् (१) नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) गना तथा हाउजजङ्ग ननभााणको रानग स्िीकृनत/इजाजत प्रदान 
गना तथा नगयऩानरका ऺते्रनबत्र जग्गा विकास (प्राननङ्ग) य वकत्ता काट 
सम्फन्धी आिश्मक ननणाम गना नगयऩानरकाभा देहाम फभोजजभको जग्गा 
विकास सनभनत यहनेछ । 

क. नगय प्रभखु       – अध्मऺ 

ख. नगय उऩप्रभखु       – सदस्म 

ग. प्रभखु प्रिासकीम अनधकृत      – सदस्म 

घ. सम्फजन्धत िडाका िडाध्मऺ     – सदस्म 

ङ. ऩूिााधाय विकास सनभनत सॊमोजक     – सदस्म 

च. नगयऩानरकाको ऩूिााधाय विकास हेने िाखा प्रभखु   – सदस्म 

छ. नगयऩानरकाको मोजना अनगुभन तथा याजस्ि  
सम्फन्धी विषम हेने िाखा प्रभखु    – सदस्म 

ज. नगयऩानरकाको कृवष सम्फन्धी विषम हेने उऩिाखा प्रभखु   
        – सदस्म 

झ. नगयऩानरकाको नाऩी सम्फजन्ध प्राविनधक   – सदस्म 
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ञ. नगयऩानरकाको बिन ननभााण तथा बउूऩमोग िाखा प्रभखु 

– सदस्म सजचि 

(२) जग्गा विकास सनभनतको फैठक आिश्मकता अनसुाय फस्नेछ । 

(३) जग्गा विकास सनभनतको फैठकभा आिश्मकतानसुाय अन्म 
जनप्रनतनननध, भारऩोत कामाारमका प्रनतनननध, नाऩी कामाारमका प्रनतनननध, 
सम्फजन्धत विषमऺेत्रका कभाचायी य सम्फजन्धत ऺेत्रभा काभ गने विऻराई 
आभजन्त्रत सदस्मका रुऩभा आभन्त्रण गना सवकनेछ । 

(४) जग्गा विकास सनभनतको फैठकभा उऩजस्थत सनभनतका ऩदानधकायी 
य आभजन्त्रतरे ननमभानसुायको फैठक बत्ता तथा सवुिधा प्राप्त गनेछन।् 

 

२३. जग्गा विकास सनभनतको काभ, कताव्म य अनधकाय् नगयऩानरका ऺेत्रनबत्र 
जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको रानग स्िीकृनत/इजाजत 
तथा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) नसपारयस गना गदठत जग्गा विकास 
सनभनतको काभ, कताव्म य अनधकाय ननम्नानसुाय हनुछे । 

क. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको रानग 
स्िीकृनत/इजाजत प्राप्त गना ननिेदन ददएका व्मजि िा सॊस्थाफाट प्राप्त 
प्रस्ताि एिॊ कागजात अध्ममन गने । 

ख. सम्फजन्धत ऩऺरे ऩेि गयेको प्राननङ नक्सा य वपल्ड चेक जाॉच   
गने । 

ग. ऩेि बएका कागजात एिभ ्प्रभाणको आधायभा जग्गा विकास गना ददन 
सवकने अिस्था बएभा जग्गाभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) गना अनभुनत 
ददने । 



v08 %_  ;ª\Vof !*  :yfgLo /fhkq efu @  ldlt @)&(÷!!÷)# 

 

28 
 

घ. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण कामाको अनगुभन तथा 
ननमभन गने । 

ङ. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गरयने ऺेत्रको ब–ू

उऩमोग मोजना तथा बउूऩमोग नक्सा फभोजजभ कामा गने गयाउने । 

च. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण कामाको अनगुभनको 
िभभा सम्फजन्धत विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणकताारे 
स्िीकृत प्रस्ताि विऩरयत कामा गना रागेको िा गरययहेको ऩाइएभा उि 
कामा सच्माउनको रानग ऩन्र ददनको सभम ददने। 

छ. तोवकएको सभम सीभानबत्र ऩनन जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा 
हाउजजङ्ग ननभााण कामाको रानग स्िीकृत प्रस्ताि विऩरयतको कामा 
नसच्माएभा िा सच्माउन आनाकानी गयेभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) 
तथा हाउजजङ्ग ननभााणकतााराई जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग 
ननभााण इजाजत/नसपारयसको रानग राग्ने दस्तयुको ऩचास प्रनतित 
जरयिाना गने देजख जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणको 
इजाजत यद्द गने । 

ज. नगयऩानरकाफाट गरयने ल्माण्ड ऩनुरङ्ग सम्फन्धी मोजना, भाऩदण्ड, नीनत 
तमाय गने । 

झ. मस विषमसॉग सम्फजन्धत अन्म कामा गने ।  
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ऩरयच्छेद–६ 

विविध 

 

२३. नगयऩानरकारे जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण कामा गना 
सक्ने्  (१) मस ननदेजिकारे तोकेको भाऩदण्ड फभोजजभ हनुे गयी 
नगयऩानरका आपैरे िा नगयऩानरकारे ननजी ऺेत्रसॉग सहकामा गयी 
नगयऩानरका ऺेत्रनबत्रको कुनै बबूागभा ल्माण्ड ऩनुरङ्गको भाध्मभफाट 
जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण सम्फन्धी कामा गना 
सक्नेछ । 

(२) नगयऩानरका आपैरे जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग 
ननभााणको कामा गने बएभा मसको रानग नगयऩानरकाका छुटै्ट ऩरयमोजना 
इकाई गठन गयी सो भापा त कामा गने व्मिस्था नभराइनेछ । 

२४. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण कामाको अनगुभन् दपा 
२२ फभोजजभको जग्गा विकास सनभनतको अरािा नगयऩानरकाका 
जजम्भेिाय ऩदानधकायी तथा कभाचायी, सम्फजन्धत िडा कामाारमका 
जनप्रनतनननध तथा कभाचायी य नगय प्रहयीफाट ननमनभत तथा आकजस्भक 
रुऩभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण कामाको अनगुभन 
हनुेछ । 

२५. फचाउ य खायेजी् (१) मस ननदेजिकाभा नसभेवटएका भाऩदण्डको हकभा 
प्रचनरत बिन ननभााण सॊवहता २०७२, बिन ननभााण तथा सहयी विकास 
भाऩदण्ड २०७२ य उरााफायी नगयऩानरकाको बिन ननभााण तथा 
नक्साऩास कामाविनध, २०७९ फभोजजभ हनुेछ । 
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(२) जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण सम्फन्धी व्मिस्था 
अन्म प्रचनरत कानूनभा व्मिस्था बएकोभा फाहेक मसै ननदेजिका फभोजजभ 
बए गयेको भानननेछ । 

(३) मस ननदेजिकाभा बएको कुनै व्मिस्था प्रचनरत जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााणसॉग सम्फजन्धत कानूनसॉग फाजझने बएभा 
फाजझएको हद सम्भ अभान्म हनुेछ । मो भाऩदण्ड रागू हनुऩूुिा 
नगयऩानरकाको स्िीकृनत िा नसपारयसभा गरयएका जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) मसै भाऩदण्ड अनसुाय गरयएको भाननने छ । 

२७. सॊिोधन तथा फाधा अड्काउ पुकाउन े अनधकाय् मस ननदेजिकाको 
कामाान्िमन गदाा कुनै फाधा अड्काउ आएभा नगय कामाऩानरकारे प्रचनरत 
कानूनभा बएको व्मिस्थाभा प्रनतकूर नहनु े गयी मस ननदेजिकाभा 
आिश्मक सॊिोधन सवहत त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची–१ 

(दपा ५ सॉग सम्फजन्धत) 
नभनत्.......................... 

श्री प्रभखु प्रिासकीम अनधकृतज्मू, 

उरााफायी नगयऩानरका 
उरााफायी, भोयङ्ग । 

 

विषम् जग्गा विकास (प्राननङ्ग) / हाउजजङ्ग  ननभााण इजाजत/नसपारयस ऩाउॉ। 

भहोदम, 

प्रस्ततु विषमभा उरााफायी नगयऩानरका, भोयङ्ग ऺेत्रनबत्र जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गदाा नगयऩानरकाफाट स्िीकृनत नरन ु ऩने 
प्रािधान अनरुुऩ भेयो/हाम्रो नाभभा दताा यहेको तऩनसर फभोजजभको जग्गाभा 
जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गयी खरयद नफिी गनाको रानग 
उरााफायी नगयऩानरका, भोयङ्गरे तजुाभा गयेको उरााफायी नगयऩानरकाको जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण सम्फन्धी ननदेजिका, २०७९ फभोजजभ 
देहाम फभोजजभको कागजात सॊरग्न याखी जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा 
हाउजजङ्ग ननभााण स्िीकृनत / इजाजत ददने प्रकृमाको रानग मोननिेदन ऩेि 
गयेको छु/छौं । 

१) जग्गाको विियण् 
क) सानफक गा.वि.स. य िडा नॊ. .......................................... 
ख) हारको ठेगाना् उरााफायी न.ऩा. िडा नॊ. ........................... 
ग) स्थान/टोरको नाभ् ..................................................... 
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घ) वकत्ता नॊ. .................................................................... 
ङ) ऺेत्रपर् .....................................................................  
च) चाय वकल्रा् 
ऩूिा् ................................................................. 
ऩजश्चभ् ........................................................... 
उत्तय् ............................................................... 
दजऺण् .............................................................. 

२) सॊरग्न कागजातहरु् 
क) नागरयकताको प्रनतनरवऩ –१ प्रनत 

ख) जग्गाको धनीऩूजााको प्रनतनरवऩ – १ प्रनत 

ग) ..................................... । 

 

ननिेदकको 
नाभ, थय् 
स्थामी ठेगाना् 
हारको ठेगाना् 
नागरयकता नॊ जायी जजल्रा य नभनत् 
पोन/भोफाइर नॊ.  
इभेर (बए) 
हस्ताऺय् 
नभनत् 
कामाारमको छाऩ (सॊस्था/कम्ऩनी बए) 
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अनसूुची–२ 

(दपा ७ सॉग सम्फजन्धत) 
उरााफायी नगयऩानरका 

नगय कामाऩानरकाको कामाारम 

उरााफायी, भोयङ्ग 

नभनत्............................... 
सूचना ।    सूचना ।।    सूचना ।।। 

 

उऩयोि सम्फन्धभा ............................... जजल्रा ......................... 
गाउॉ/नगयऩानरका ............ नॊ. िडा फस्ने ...................................... रे 
मस साविक .................... गा.वि.स. िडा नॊ. ............. हार उरााफायी 
नगयऩानरका िडा नॊ .......... भा ऩने साविक वकत्ता नॊ. ................... 
ऺेत्रपर ......... बएको जग्गाभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग 
ननभााण गना स्िीकृनत ऩाउॉ बनी मस नगयऩानरकाको कामाारमभा नभनत 
........................ भा ददनबुएको ननिेदन अनसुाय मो सचना टाॉस गरयएको 
छ । भानथ उल्रेजखत वकत्ताभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण 
गना स्िीकृनत ददॉदा तऩाईँ साॉध सॉनधमायहरूराई फाधा तथा भकाा ऩने बएभा मो 
सूचना टाॉस बएको नभनतरे १५ (ऩन्र) ददन नबत्र उरााफायी नगयऩानरकाभा 
ननिेदन ददनहनु रानग मो सचना टाॉस गरयएको छ । म्मादनबत्र कसैको कुनै 
प्रनतविमा दािी वियोध प्राप्त नबएभा ननिेदकको भाग अनसाय जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना बई जाने ब्महोया ऩनन मसैद्वाया जानकायी 
गयाईन्छ । 
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साविक 
गा.वि.स 

िडा 
नॊ. 

वक.नॊ. 
ऺते्रपर 
(िगा 

नभ./वपट) 

चाय वकल्रा विियण 

कैवपमत 

ऩूिा ऩजश्चभ उत्तय दजऺण 

       

 

 

  

सूचना टाॉस गने 

कभाचायीको नाभ थय् ........................ 
दजाा् ........................ 
दस्तखत् ........................ 
नभनत् ................. सार ............ भवहना ............ गते ............ योज 
िबुभ।् 
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अनसूुची–३ 

(दपा ७ सॉग सम्फजन्धत) 
 

नरजखतभ हाभी तऩनसरभा उल्रेजखत भाननसहरू आगे भोयङ्ग जजल्रा उरााफायी 
नगयऩानरका िडा नॊ. ........... भा ऩने वकत्ता नॊ. ...................... को 
ऺेत्रपर .......... बएको जग्गाभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग 
ननभााण गना स्िीकृनत ऩाउॉ बनी ............................. जजल्रा 
......................... गाउॉ/नगयऩानरका ............ नॊ. िडा फस्ने 
...................................... रे मस नगयऩानरकाभा ऩेि गयेको प्रस्ताि 
सवहतको ननिेदन नभनत ................ भा मस नगयऩानरकाभा दताा बई नभनत 
.......................... भा मस नगयऩानरकाफाट सम्फजन्धत स्थानभा गई 
साॉधसॉनधमायहरूको जानकायीको रानग प्रकाजित १५ (ऩन्र) ददने सूचना 
हाभीहरूको योहेियभा टाॉस बएको व्महोया ठीक साॉचो हो य हार सम्भ उि 
वकत्ताका जग्गाभा हाम्रो दाफी नफयोध नबएको व्महोया दठक साॉचो हो बनी 
सहीछाऩ गरयददमौं । 

तऩनसर 

ददिा 
सॉनधमायको 
नाभ थय 

वक.नॊ. ठेगाना 
नागरयकता 

प्र.ऩ.नॊ., जायी 
जजल्रा य नभनत 

दस्तखत 

१. ऩूिा 

२. ऩजश्चभ 

३. उत्तय 
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४. दजऺण 

योहफय 
नाभ    ठेगाना    नागरयकता प्र.ऩ.नॊ. य जायी 
जजल्रा   सहीछाऩ 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
काभ ताभेर गने 

कभाचायीको नाभ थय् ........................ 
दजाा् ........................ 
दस्तखत् ........................ 
नभनत् ............... सार ............. भवहना ................ गते ......... योज 
िबुभ।् 
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अनसूुची–४ 

(दपा ७ सॉग सम्फजन्धत) 
सजानभन भचुलु्का 

(कामाारम प्रमोजनको रानग भात्र) 
 

नरजखतभ हाभी तऩनसरका भाननसहरू आगे ............................... जजल्रा 
......................... गाउॉ/नगयऩानरका ............ नॊ. िडा फस्ने श्री 
...................................... को नाभभा यहेको वकत्ता नॊ ................... 
ऺते्रपर ..................... बएको जग्गाभा सूचनाको अिनध बय कुनै उजयुी 
नऩयेकोरे ननिेदन उऩय सजानभन गनुा ऩदाा मस सजानभनभा आई तऩाई 
तऩनसरका भाननसहरू सोधनी गरयन्छ वक भानथ उल्रेजखत जग्गाभा जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गदाा तऩाईराई सन्धी, सऩान / ऩीय 
भकाा ऩछा/ऩदैन < ऩने बए आफ्नो बएको व्महोया तऩनसरभा खोनरददनसु ्बनी 
जजल्रा उरााफायी नगयऩानरका िडा नॊ. ........... फाट खवटई आएका 
कभाचायीहरूरे सोधनी गदाा हाभीहरूको व्महोया तऩनसर खोरी रेजखददएका छौं 
। पयक ऩने छैन, पयक ऩये कानून फभोजजभ सहुॉरा, फझुाउॉरा बनी सजानभन 
भचलु्का रेखी उरााफायी नगयऩानरका ........... नॊ. िडा कामाारम भापा त 
नगयऩानरकाभा चढामौं । 

तऩनसर 

मसभा भानथ रेजखए फभोजजभको जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग 
ननभााण गने ठाउॉभा स्थरगत ननयीऺण गदाा सहीछाऩ गने सनधमाय साऺीहरू् 
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ददिा 
सॉनधमायको 
नाभ थय 

वक.नॊ. ठेगाना 
नागरयकता 

प्र.ऩ.नॊ., जायी 
जजल्रा य नभनत 

दस्तखत 

१. ऩूिा 

२. ऩजश्चभ 

३. उत्तय 

४. दजऺण 

     

१. ऩूिा 
२. ऩजश्चभ 

३. उत्तय 
४. दजऺण 

मस नक्सा अनसुायको जग्गाको नाऩ ठीक छ । ऩनछ पयक ऩना गएभा स्िमॊ 
जजम्भेिाय हनुेछु बनी सहीछाऩ गने नक्सािारा् 
नाभ थय् ........................ 
दजाा् ........................ 
नेऩार इजजुरननमरयङ्ग ऩरयषद दताा नॊ. ........................ 
दस्तखत् ........................ 
 

योहफय 
नाभ ठेगाना नागरयकता प्र.ऩ.नॊ. य जायी जजल्रा सहीछाऩ 
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१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
 

काभ ताभेर गने 

कभाचायीको नाभ थय् ........................ 
दजाा् ........................ 
दस्तखत् ....................... 
नभनत् .............. सार ................ भवहना ................ गते ........ योज 
िबुभ।् 
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अनसूुची–५ 

(दपा ८ सॉग सम्फजन्धत) 

उरााफायी नगयऩानरका 
 ....... िडा कामाारम 
उरााफायी, भोयङ्ग । 

ऩ.सॊ.           

च.नॊ.         

 नभनत् ....................... 
श्री ...................................... 
........................................... 
............................................ । 

 

विषम् जग्गा विकास (प्राननङ्ग) गना नसपारयस ददइएको सम्फन्धभा । 

 

उऩमुाि सम्फन्धभा तऩाईरे साविक .................... गा.वि.स. िडा नॊ. ....... 
हार उरााफायी नगयऩानरका िडा नॊ ...... भा ऩने साविक वकत्ता नॊ. 
.............. ऺेत्रपर ........... बएको जग्गाभा जग्गा विकास (प्राननङ्ग) गना 
उरााफायी नगय नगयकामाऩानरकाको कामाारमको नाउॉभा नसपारयस ऩाउॉ बनी 
मस िडा कामाारमभा नभनत ........................ भा ननिेदन ददन ु बएकोभा 
जग्गा विकास (प्राननङ्ग) सम्फन्धभा उरााफायी नगयऩानरकाको जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण सम्फन्धी ननदेजिका य जग्गा विकास 
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(प्राननङ्ग) सम्फन्धी अन्म प्रचनरत कानून ऩूणा ऩरयऩारना गने गयी नसपारयस 
गरयएको छ । 

 

१. वकत्ता नॊ. ........................................................... 
२. ननभााणस्थररे चचेको जम्भा ऺेत्रपर ........................................... 
३. ननभााण कामाको प्रमोजन .......................................................... 
४. अन्म ...................................... 
 

............. 
िडा अध्मऺ 
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अनसूुची–६ 

(दपा ८ सॉग सम्फजन्धत) 
स्थरगत अनगुभन ननयीऺणको ढाॉचा 

श्री प्रभखु प्रिासकीम अनधकृतज्मू, 

उरााफायी नगयऩानरका 
उरााफायी, भोयङ्ग । 

 

............................... जजल्रा ......................... गाउॉ/नगयऩानरका 

............ नॊ. िडा फस्ने श्री ...................................... रे भोयङ्ग जजल्रा 
उरााफायी नगयऩानरका िडा नॊ. ........... भा ऩने वकत्ता नॊ. ...................... 
को ऺेत्रपर .............................. बएको जग्गाभा जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना स्िीकृनत ऩाउॉ बनी नगयऩानरकाभा 
प्रस्ताि सवहतको ननिेदन ऩेि गयेको सम्फन्धभा नभनत ......................... भा 
स्थरगत ननयीऺण गदाा देहाम फभोजजभ यहेको ऩाइएको हुॉदा सोही फभोजजभ मो 
प्रनतिेदन ऩेि गयेका छौं । 

१. फने्न घयजग्गा यहेको ऺेत्र (जोन) ................... उऩऺेत्र ................... 
२. फाटो सम्फन्धी 
क. भाऩदण्डभा उल्रेजखत याइट अप िे छोड्न ु ऩने बए फाटोको चौडाई 

.............ददिा ........... फाटोको केन्रफाट छोड्न ुऩने दयुी ............. 
१. प्रस्तावित फाटो ऩने बए फाटोको चौडाई ..............ददिा ................ 
२. फाटोको केन्र येखाफाट छोड्न ुऩने दयुी .......... छोनडएको दयुी ........ 
ख. हार बइयहेको फाटोको चौडाई .................ददिा ............................ 
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३. सेट ब्माकभा छोड्न ु ऩने दयुी .......... छोनडएको दयुी ................. 
भाऩदण्ड ऩगु्न/ेनऩगु्ने। 

४. हाइटेन्सन-विजरुीको ताय बए .... बोल्टेजको छ य छोड्न ुऩने दयुी..... । 

५. सािाजननक स्थरहरू बए विियण खरुाउने नदी/सािाजननक 
जग्गा/ढर/ऩाटी ऩौिा/भठ भजन्दय/अन्म । 

६. खोरा/खोल्सी/याजकुरो/कुरो को नजजक ऩछा/ऩदैन । ऩने बए 
वकनायफाट छोड्न ुऩने दयुी .......... । 

७. जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गने स्थानभा घय टहया 
छ/छैन । बए स्िीकृत नक्सा फभोजजभ फनेको छ/छैन । 

८. जग्गा गठुी/यैकय हो। 

९. ऐनतहानसक तथा ऩयुातजत्िक सम्ऩदा ऺेत्रनबत्र ऩछा/ऩदैन । 

१०.साॉध सॊनधमाय कसैको उजयुफाजयु छ / छैन । 

११. नाऩी नक्सा य वपल्डभा आकाय प्रकाय नभल्छ/नभल्दैन । 

१२. रारऩजााभा बन्दा वपल्डभा जग्गा दठक/फढी/घटी देजखन्छ । 

१३. भानथ उल्रेजखत ब्महोया अनसुाय ननजको जग्गा विकास (प्राननङ्ग) तथा 
हाउजजङ्ग ननभााण गने सम्फन्धी प्रस्ताि स्िीकृत गना नभल्ने / ननभल्न े      
देजखन्छ ।  

 

प्रनतिेदन ऩेि गनेको 
नाभ थय ........................................... 
ऩद ........................................... 
दस्तखत ........................................... 
नभनत ........................................... 
 

नाभ थय ........................................... 
ऩद ........................................... 
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दस्तखत ........................................... 
नभनत ........................................... 
 

नाभ थय ........................................... 
ऩद ........................................... 
दस्तखत ........................................... 
नभनत ........................................... 
 

नाभ थय ........................................... 
ऩद ........................................... 
दस्तखत ........................................... 
नभनत ........................................... 
उऩयोि अनसाय स्थरगत ननयीऺण गयेको व्महोया दठक साॉचो हो बनी 
प्रभाजणत गदाछु बनी सही छाऩ गने, 

िहयी विकास तथा बिन ननभााण िाखा प्रभखुको 
नाभ थय ........................................... 
ऩद ........................................... 
दस्तखत ........................................... 
नभनत ........................................... 
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अनसूुची–७ 

(दपा ८ सॉग सम्फजन्धत) 
उरााफायी नगयऩानरका 

नगय कामाऩानरकाको कामाारम 

उरााफायी, भोयङ्ग । 

ऩ.सॊ.      नभनत् ....................... 
च.नॊ. 
श्री ...................................... 
............................................ । 

 

विषम् जग्गा विकास (प्राननङ्ग) / हाउजजङ्ग ननभााण गना इजाजत ददइएको सम्फन्धभा । 

उऩमुाि सम्फन्धभा तऩाईरे साविक .................... गा.वि.स. िडा 
नॊ. ............. हार उरााफायी नगयऩानरका िडा नॊ .......... भा ऩने साविक 
वकत्ता नॊ. ................... ऺेत्रपर ............. बएको जग्गाभा जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण गना स्िीकृनत ऩाउॉ बनी मस नगयऩानरकाको 
कामाारमभा नभनत ........................ भा ननिेदन ददन ुबएकोभा जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण सम्फन्धभा उरााफायी नगयऩानरकाको जग्गा 
विकास (प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण सम्फन्धी ननदेजिका य जग्गा विकास 
(प्राननङ्ग) तथा हाउजजङ्ग ननभााण सम्फन्धी अन्म प्रचनरत कानून ऩूणा ऩरयऩारना 
गने गयी प्राननङ्ग इजाजत तथा नसपारयस नसनभनतको नभनत 
.................................. को ननणामानसुाय मो इजाजत ऩत्र प्रदान गरयएको 
छ । 
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१. वकत्ता नॊ. ........................................................... 
२. ननभााणस्थररे चचेको जम्भा ऺेत्रपर ....................................... 
३. ननभााण कामाको प्रमोजन ........................................................ 
४. अन्म ................................ 
 

..................................... 
प्रभखु प्रिासकीम अनधकृत 

 

 

 

 

 

 

आऻारे, 
अजग्न प्रसाद अनधकायी 

प्रभखु प्रिासकीम अनधकृत 
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